EXCURSIÓES CLOTS CARBONS PEL CAMÍ DE SA BARRA I EL PAS
DE S’ESTACA

Excursió

Es clots Carbons
pel camí de sa
Barra i el pas de
s’Estaca
25 de març 2017

Itinerari:

•Crta. sa Calobra• Camí de sa Barra • Clots Carbons• Torrent des
Gorg des Diners• Pas de s’Estaca • Pas d’en Termes • Crta. sa
Calobra

Trobada: Ocimax, davant MediaMark

Grau de dificultat: Moderat. Nivell 3 – La màxima dificultat es troba
amb el trànsit fora camí.

Hora:8:30 h.

És important portar botes de muntanya amb bona sola.

http://www.terraiaventura.com/

Tenir en compte que en moltes ocasions ens mourem entre al
càrritx i el bruc i estarem exposats a qualque escarritxada.
Llargada: 6,5 km. Temps aproximat de marxa efectiva: 4 h.
Altures: min 290 m./màx 602m. Desnivell acumulat aprox. 625 m.
INSCRIPCIÓ: CORREU A

TOT COMENÇA AMB UNA PRIMERA PASSA

Els Clots Carbons són 3 dolines
que es troben envoltades pel
massís del puig Major, el coll de
Sant Llorenç i sa Calobra.
Transitarem per racons inhòspits i
ens deixarem engolir pel bruc que
creix als Clots.
Així mateix ens mourem entre
immensos camps de lapiaz i grans
carritxeres , i transitarem pel
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tàlveg del torrent del Gorg dels
La ruta ofereix alts al·licients
Diners.
geològics i paisatgístics.
A l’anada i la tornada resseguirem
malmenat camí de sa Barra.
L’esquena nord del Puig Major, sa
coma Fosca, Montcaire, els cingles
de s’Al·lot Mort, Es Queixal,
Tuent, es Morro de sa Vaca,…, són
visions que aniran quedant a la
nostra retina.
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Què no podeu oblidar ???
 Menjar i beure per tot el recorregut: es recomanen al manco 2 litres d’aigua i menjar ric en sucres que ens aporti
energia i sigui de bona digestió.
 Sabates o botes de muntanya que us subjectin convenientment els turmells.
 Vestir-vos per capes de manera que no passeu en cap moment ni fred ni calor.
 Capelina o roba impermeable per si ens visita una inesperada pluja.
 Ulleres de sol, capell o gorra i crema solar.
 Frontal o llanterna.
 Llicència federativa de muntanya, mínim B.
 Si sou asociats i no teniu llicència ni n’esteu en tràmit ens heu de portar el full d’exempció de responsabilitat
degudament signat i emplenat.
 I també us aconsellem: bastons per aquells que hi estiguin avesats, fruits secs, begudes isotòniques, farmaciola
personal, mocador de coll, brúixola i mapa de la zona.





Avançar-se al guia i abandonar la ruta marcada
Deixar brossa a la muntanya
Fer malbé el camins i transitats
Maltractar la fauna i la flora
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